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د بزننسمي رفرمنهي دست رد بر سديمعلمان با  

 
١٣٨٧م شهريوروس بيستشنبه                                                                         )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم     
     

معلمان در ايران به  کانون صنفی. اتحاديه ای در همه جهان زبان واحدی دارد و نقش همگونی را بازی می کند رفرميسم

کارگر جامعه است که اتحاديه های کارگری  همان اندازه گورستان مبارزات ضد سرمايه داری اين بخش از طبقه

اسکانديناوی و اروپای غربی محل دفن هر جنب و جوش ضد سرمايه داری توده  انگليس، کانادا و آمريکا يا کشورهای

بنياد کار کانون  «: رئيس اين کانون در گفتگوی اخير خود با يکی از رسانه ها می گويد. کشورها هستند های کارگر آن

آن نيست که برای دگرگونی سياسی و کوتاه   انتظار معلمان از اين کانون ها هم  مبارزه با حکومت نيست،های صنفی 

کانون صنفی برای بهبود . چهارچوب حاکميت قوانين کشور می تواند بروز نمايد قدرت کانون ها تنها در. مدت کار کنند

نيست که با دولت  ت وابسته است و نمی تواند و مجاززندگی معلم به دول. آرامش فکری معلمان تالش می کند معيشت و

نام حراست، آن هم شمار اندکی از آن ها،  بخش کوچکی به. معلم خودش عضوی از دولت است. مبارزه غيرقانونی کند

   ».... نبايد به حساب همه دولت گذاشت  با ما برخوردهای تندی دارند اما اين را

اما . بايد کاوش کرد  حرف های باال چه واکنشی نشان خواهند داد موضوعی است کهتوده وسيع معلمان با شنيدن اين که

کسانی که جمعيت عظيم معلمان را بخشی از توده  ما به عنوان فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر و در مکان

 در اين باره ولو. ه تلقی می کنيمرا عوام فريبانه، وارونه پردازانه و گمراه کنند همزنجير طبقه خود می دانيم نکات باال

هستند، چه می خواهند و راه  اما قبل از هر چيز ببينيم معلمان به طور واقعی چه کسانی. کوتاه صحبت خواهيم کرد

   .درست تحقق مطالبات و اهداف آنان چيست

پيکارها و مبارزات  اعتراضات و مبارزات آن ها سنگری از. بخش جدايی ناپذيری از طبقه کارگر جامعه اندمعلمان 

نيروی کار او . نيروی کار خويش زندگی می کند معلم همچون هر کارگر ديگر از طريق فروش. توده های کارگر است

اين سرشت سرمايه داری است که کار يدی و . روند بازتوليد سرمايه است به اندازه نيروی کار هر کارگر ديگر نياز

در مدارج  ب با ملزومات ارزش افزايی و سودجويی و خودگستری خود آن ها راتفکيک می کند و متناس فکری را از هم

که محصول مادی و اجتماعی ناشی  يک چيز روشن است و آن اين.  ازهم متمايز می سازد  مختلف اهميت يا بی اهميتی

دهای کار بشر را نظام سرمايه داری دستاور. معلمان است از کار درون جامعه محصول کار کل طبقه کارگر و از جمله

اجتماعی بسط يافته شيوه توليد در مقابل طبقه کارگر قرار می دهد و بر اين طبقه  به صورت ساختارهای اقتصادی و

و مدرسه و دانشگاه نيز  سرمايه در قالب کارخانه بر برده مزدی مورد استثمار سرمايه دار تسلط می يابد. می کند مسلط

. استثمار دولت يا سرمايه دار خصوصی مسلط می شود مايه بر کارگر آموزشی تحثبه همان سياق بازهم در قالب سر

فروشد و صاحب سرمايه که می تواند دولت يا هر کس ديگری باشد با مصرف اين  معلم نيروی کارش را به سرمايه می

ها و وارونه بافی  يفمعلم بر خالف تحر. بخشی از ملزومات بازتوليد و ارزش افزايی سرمايه پاسخ می گويد نيرو به

او يک کارگر است و مثل همه کارگران از  .های رايج محافل مختلف چپ يا راست بخشی از طبقه متوسط جامعه نيست
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 درک درست و علمی اين واقعيت برای معلم و  .خويش محروم است دخالت در سرنوشت کار و زندگی و محصول کار

 اما واقعيت ها قبل از هر چيز و پيش از آن که به قالب. زم و مهم استمسلمًا بسيار ال برای هر کارگر همزنجير او

. پنچ گانه ما فشار می آورند فرمول بندی ها و الفاظ حلول کنند در زندگی روزمره مان با تمام زمختی خود بر حواس

کارگران ديگر می رنج ها و سيه روزی هايی است که همه  آنچه کارگران در شرايط روز جامعه می کشند همان دردها،

 .با آنان همان می کند که عليه همه بخش های ديگر توده های طبقه شان اعمال می نمايد به بيان دقيق تر، سرمايه. کشند

کار دائم . کمتر می شود بهای نيروی کارشان به صورت هولناکی نازل است و ميزان واقعی آن هر روز از روز پيش

 و پرونده تضمين اشتغال آنان در   قراردادی تبديل شده گر طبقه کارگر به کارآنان حتی قبل از برخی بخش های دي

 بسياری از معلمان بيمه.  ماه پرداخت نمی شود۶ ماه ۶حقوق معلمان . بسته شده است سطحی بسيار وسيع به طور کامل

 مبارزات معلمان .نيستند نيستند و در صورت رسيدن به سن بازنشستگی از هيچ نوع حقوق بازنشستگی برخوردار

مبارزات همه بخش های ديگر طبقه کارگر سرکوب شده   ساله اخير تاريخ جامعه همسان١٠٠همواره و در تمامی طول 

وضعيت معيشت و شرايط کار و . سرمايه داری به خاک و خون کشيده شده است اين مبارزات توسط دولت های. است

 تهاجم و سالخی های سرمايه قرار گرفته که زندگی سايردر سی سال اخير همان گونه آماج  زندگی معلمان

روزگار توده های معلم است و  تمامی اين ها حقايق بديهی. همزنجيرانشان مورد تعرض وحشيانه سرمايه واقع شده است

   .برده مزدی بودن معلمان نهفته است ريشه تمامی اين حقايق بديهی درست در همان کارگر بودن و

مبارزه متحد و  معلمان برای تحقق هر سطح از مطالبات خويش جز. ل يک چيز مثل روز روشن استاين داليبه همه 

کارگر هيچ راه ديگری در پيش روی خود  متشکل عليه سرمايه هيچ راه ديگری ندارند، درست همان گونه که کل طبقه

و دولت سرمايه داری معرفی می می گويد وقتی معلمان را عض رئيس کانون صنفی معلمان سخت وارونه گويی. ندارد

 مطالبات کارگران را مبارزه قانونی می داند، وقتی صنف سازی در چهارچوب قانونيت کند، وقتی تنها راه حصول

سرمايه داری را رابطه الفت و  سرمايه داری را ظرف اعمال قدرت کارگران قلمداد می کند، وقتی رابطه معلم و نظام

نوع مبارزه عليه قدرت سياسی سرمايه را از سر به در  ز معلمان می خواهد خيال هروحدت تصوير می کند، وقتی ا

 کل حرف هايی که بر زبان می راند، در کل رويکردهای سازمان متبوعش و در تمامی او در همه اين موارد و در. کنند

   .راهبردها و راحل هايی که ارائه می کند، دست به گمراه سازی کارگران معلم می زند

فراموش کنيم که بسياری  اين را نيز نبايد. معلمان در جرگه نيروها و فعاالن آگاه تر طبقه کارگر قرار دارند بسياری از

بيماری هايی رنج برده اند که فعاالن ساير بخش های طبقه   از همان از فعاالن مبارزات و اعتراضات معلمان تاريخًا

هيچ   معلمان همواره زير نام چپ و کارگر در حال پيکار بوده اند اما آنانجمعيت کثيری از .کارگر دچار آن بوده اند

سازمانيابی جنبش ضدسرمايه داری  هيچ گاه دست به کار. کمکی به مبارزات ضد سرمايه داری طبقه خود نکرده اند

 مطالبات پايه ای کارگران به طور کلی از جمله معلمان حول برای متشکل شدن. کارگران و از جمله معلمان نشده اند

شمار . خيلی از آن ها روزگاری به سازمان های چريکی روی کردند. تالش نکرده اند ضدسرمايه داری طبقه شان

. اردوگاهی تبديل شدند زيادی از آنان به شکلی دردناک به مصالح و مالط احزاب و جريانات سراپا ضدکارگری بسيار

بعدها به شکل های ديگر . چپ خلقی را پر کردند موکراتيک محافل مختلفدر روزهای بعد از قيام بهمن سازمان های د

بگوييم در اين زمينه نيز معلمان همان سرنوشتی را پيدا کردند که فعاالن ساير  اين طور. حلق آويز رفرميسم چپ شدند
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سخن از حال و فردا  ينکتا امروز بدبختانه و متاسفانه چنين بوده و چنين رفته و ا. کارگری از سر گذراندند بخش های

بايد رفرميسم سنديکاليستی و . معلمان پرهيز کرد صنفی بايد از افتادن به دام توهم بافی های امثال رئيس کانون. است

بايد جنبش طبقه کارگر و از جمله معلمان را از ورطه ترفندبازی . ها واگذار کرد اتحاديه ای را به صاحبان کاسبکار آن

منشور مطالبات پايه ای  بايد همه ما، همه بخش های طبقه کارگر، يکدل و يکصدا حول.  کرد  رجرفرميست ها خا های

تنها در اين صورت است که می توانيم مطالبات  .طبقه کارگر به صورت شورايی و سراسری عليه سرمايه متشکل شويم

    .ها تحميل کنيم جاری خود را بر سرمايه داران و دولت آن

  

  !مايه متشکل شويمعليه سرکارگران 
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